VLAANDEREN FEEST
De werkgroep 'Vlaanderen Feest' van de cultuurraad
sloeg opnieuw de handen stevig in elkaar om de Vlaamse
feestag op l1 iuli niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.
Net zoals vorig iaar is er een driedaagse kalender opgesteld vol festiviteiten. Sportievelingen of cultuurfanaten,
iedereen vindt zif n gading.

Het feest barst los op donderdagT juli met een heuse cyclocartwedstrijd op en rond de Kleine Markt. Net zoals vorig jaar

strijden 16 ploegen voor de overwinning en de felbegeerde
enveloppen met drankbonnen uit de participerende horecazaken. De winnaar krijgt de wisselbeker en mag het gratis vat
kraken, ter dorstlessing van alle aanwezigen. Een historische
gebeurtenis overigens die cyclo-cart, daar de organisatoren
voor het eerst in vele jaren er in geslaagd zijn om alle omringende horecazaken te laten deelnemen aan deze activiteit. De
aftrap wordt gegeven door de Ronsische Kunstgroep Omega,
welke met passende bombarie 'Vlaanderen Feest' op gang zal
trekken. Nadien kunnen de bankzitters en terrasjesgangers er
genieten van een vrij podium met artiesten uit eigen streek.
Covergroep Feedback en MT Moon nemen deze taak op zich,
waarna de festiviteiten, hopelijk onder een blakende zon, ztllen worden afgesloten door DJ The Pervs en DJ Biceps.

Vriidag 8 iuli kan u terecht op de Bruul om 20u30 voor een
meer dan waardige opvolger van'Ronse Zingt' 2010: 'Ronse
Zingt', editie 2011 (zie pag. 11). Hetzelfde concept als vorig
jaar, alleen, nu nog plezanter.

Het zaterdagprogramma van 'Vlaanderen Feest' start omstreeks 11u met het traditionele beiaardrecital, verzorgd door
stadsbeiaardier Dominique Wybraecke. Om 16u30 begint

het namiddagprogramma, welke een mystieke mengeling
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moet worden van jazz en woord. Laureaten van de jaarlijkse
gedichtenwedstrijd brengen op het binnenpleintje van het
MUST hun eigen gedichten, onder begeleiding van de gitaren van de academie: El Papamoscas. Speciale gast dit jaar
is Vera De Brauwer, begenadigd poëet en vertelster, die uit
een Vlaams repertoire za1 voordragen zoals geen ander het
zou kunnen. Afsluiten gebeurt met een geslaagde mengeling
van jazzy feelings en kleinkunst door Kieviev. Kieviev brengt
een sound welke weinigen onder u al gehoord hebben en een
gevoel dat in de kleren kruipt.

Inschriiven voor de cyclo-cart evenals het zaterdagnamid-
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dagprogramma kanbii de cultuurdienstop 055 23 28
(Tekst : lonathan
cultuur@ronse.be.
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